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1. การลงทะเบยีน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื�น เอกสาร หรือหลักฐานแสดงตน  

หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชั#น 3 โรงแรมแกรนด ์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน (Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel) เลขที� 1 ถนน

รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที�สถานที�จดัประชุมที�แนบมาในสิ�งที�ส่งมาด้วย 10 

ในวนัที� 26 มิถุนายน 2562 ตั#งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 

2. กรณเีข้าประชุมด้วยตนเอง  

2.1 กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนที�เป็นบุคคลธรรมดา  

1) ให้แสดงเอกสารที�ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐไดอ้อกให้ (ฉบบัจริง) พร้อมทั#งแนบสําเนาของ

เอกสารดงักล่าว ซึ�งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหน่วยลงทุนและยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจาํตวัประชาชน 

บตัรประจาํตวัข้าราชการ ใบอนุญาตขบัขี�รถยนต์ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  

เป็นตน้ และหากมีการเปลี�ยนชื�อหรือนามสกลุ ให้ยื�นหลกัฐานประกอบดว้ย  

2.2 กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนที�เป็นนิติบุคคล 

(1) กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนที�เป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย  

• ให้แสดงสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบบัล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน) ซึ� งรับรองสําเนา

ถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั#น พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล 

(ถา้มี) 

• ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองนิติบุคคล ตอ้งแสดงเอกสารที�ส่วน

ราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ (ฉบบัจริง) พร้อมทั#งแนบสําเนาของเอกสาร

ดงักล่าว ซึ� งปรากฏรูปถ่ายของผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลและยงัไม่หมดอาย ุเช่น 

สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัขี�รถยนต์ หรือ

หนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  เป็นต้น และหากมีการเปลี�ยนชื�อหรือ

นามสกลุ ให้ยื�นหลกัฐานประกอบดว้ย  

เอกสารหลกัฐานที�ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

วธีิการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 

ในการประชุมสามญัผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF) 

ประจาํปี 2562 

ในวนัที� 26 มถินุายน 2562 เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. (เริ�มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) 
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(2) กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนที�เป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ  

• ให้แสดงสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน) ซึ� งออกโดย

หน่วยงานราชการที�มีอาํนาจของประเทศที�นิติบุคคลนั#นจดทะเบียนจดัตั#ง ทั#งนี#  จะตอ้งมี

รายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อนิติบุคคล ผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผกูพนันิติบุคคล และเงื�อนไข

หรือข้อจาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชื�อ รวมทั# งที�ตั# งของสํานักงานใหญ่ โดยให้ผูมี้

อาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั#นรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมประทบัตราสําคญัของ 

นิติบุคคล (ถา้มี)   

• ผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ต้องแสดง

หนงัสือเดินทาง (ฉบบัจริง) ที�ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมทั#งแนบสาํเนาของเอกสารดงักล่าว 

• ในกรณีเอกสารที� มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ให้จัดทําคําแปลภาษาอังกฤษ 

มาพร้อมกนัดว้ย และให้ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั#นลงนามรับรองความถูกตอ้ง

ของคาํแปล พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี)   

• กรณีที�เอกสารใดเป็นเอกสารที�ได้จดัทาํในต่างประเทศ เอกสารดงักล่าวจะต้องไดรั้บ 

การรับรองลายมือชื�อโดยเจ้าหน้าที�  notary public ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชุม 

ผูถื้อหน่วยลงทุน 

3. กรณมีอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที�ใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุน 

ที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั#งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก 

และดูแลหน่วยลงทุนให้เท่านั#น) ที�แนบมาในสิ�งที�ส่งมาด้วย 9 

3.1 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา ใหแ้สดงเอกสารดงัต่อไปนี#  

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมากับหนังสือเชิญประชุมซึ� งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือชื�อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 

ใหค้รบถว้น 

(2) สําเนาเอกสารที�ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐไดอ้อกให้ ซึ� งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหน่วย

ลงทุน (ผูม้อบฉันทะ) และยงัไม่หมดอายุ เช่น สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน สําเนาบัตร

ประจาํตัวข้าราชการ สําเนาใบอนุญาตขับขี�รถยนต์ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น 
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ชาวต่างประเทศ) เป็นตน้ พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ และหาก 

ผูม้อบฉนัทะมีการเปลี�ยนชื�อหรือนามสกลุ ใหย้ื�นหลกัฐานประกอบดว้ย   

(3) เอกสารที�ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ (ฉบบัจริง) พร้อมทั#งแนบสําเนาของ

เอกสารดงักล่าว ซึ� งปรากฏรูปถ่ายของผูร้ับมอบฉนัทะ และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจาํตวั

ประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัขี�รถยนต ์หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) เป็นตน้   

3.2 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคล ใหแ้สดงเอกสารดงัต่อไปนี#  

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมากับหนังสือเชิญประชุมซึ� งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถว้น และลงลายมือชื�อของผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองนิติบุคคล 

พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และลงลายมือชื�อของผูร้ับมอบฉนัทะ พร้อมปิด

อากรแสตมป์ให้ครบถว้น 

(2) กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนังสือรับรอง 

นิติบุคคล (ฉบับล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน) ซึ� งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนั 

นิติบุคคลนั#น พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

(3) กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนังสือรับรอง 

นิติบุคคล (ฉบบัล่าสุดไมเ่กิน 1 เดือน) ซึ� งมีออกโดยหน่วยงานราชการที�มีอาํนาจของประเทศที�

นิติบุคคลนั#นจดทะเบียนจัดตั# งทั# งนี#  จะต้องมีรายละเอียดเกี�ยวกับชื�อนิติบุคคล ผู ้มีอาํนาจ 

ลงลายมือชื�อผูกพนันิติบุคคล และเงื�อนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชื�อ รวมทั#งที�ต ั#ง

ของสํานักงานใหญ่ โดยให้ผู ้มีอ ํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั# นรับรองสําเนาถูกต้อง  

พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี)   

(4)  สําเนาเอกสารที�ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐไดอ้อกให้ ซึ� งปรากฏรูปถ่ายของผูมี้อาํนาจ 

ลงนามผูกพนันิติบุคคลซึ� งเป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะและยงัไม่หมดอาย ุเช่น สําเนา 

บตัรประจาํตวัประชาชน สําเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ สําเนาใบอนุญาตขบัขี�รถยนต์ หรือ

สําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสําเนา

ถกูตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามดงักลา่ว  

(5) เอกสารที�ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ (ฉบบัจริง) พร้อมทั#งแนบสําเนาของ

เอกสารดงักล่าว ซึ� งปรากฏรูปถ่ายของผูร้ับมอบฉนัทะ และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจาํตวั

ประชาชน บัตรประจาํตวัขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัขี�รถยนต์ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น 

ชาวตา่งประเทศ) เป็นตน้  
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(6) ในกรณีเอกสารที�มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ให้จดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษมาพร้อมกนัดว้ย 

และให้ผู ้มีอ ํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั# นลงนามรับรองความถูกต้องของคําแปล  

พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี)   

(7) กรณีที�เอกสารใดเป็นเอกสารที�ไดจ้ดัทาํในต่างประเทศ เอกสารดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการรับรอง

ลายมือชื�อโดยเจา้หนา้ที� notary public ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 

 


